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శెంళత్సయెంఱో ఏమసటు చేమఫడ ెంద్.ి ఈ కైెంద్రెం రభుకెంగస యయధ ళమసా ఱ రజఱతో అనేఔ 

అెంఱసఱ  ై అళగసషన, న ైుణయాఱు  ెంచడెం కోశెం యశత యణ యద్ా కసయాఔీభాఱు చేడెత్ేెంద్.ి 
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ద్ెైనెండ న ళాళససమ ద్ద త్ేఱన బెయుఖు యుచ కోళడయనికి స ేంద్రియ వ్యవ్సాయేం సాగు 
పద్దతులు- పియోజనాలు అన ేఅెంఱసఱ  ై ఫుకలెట్ భుద్ిరెంచి గసీ మీణ రజఱఔు అెంద్ిెంచత్ేెంద్ ి

రసటిని చద్ియ అళగసషన  ెంచఔుని ఆచమ ససత యని ఆశిశత . 
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స ేంద్రియ వ్యవ్సాయేం- తురవచనము 

ళ ెంద్ిరమ ళాళససమానిన రఔఽత్త ళహద్ద బెైన మసాళయణ అనఔఱబెైన జీరసధయమ త్ 

ళాళససమెంగస ళమ ణెంచళచు.ళ ెంద్ిరమ ళాళససమెం జీళుఱ ర ైయధయానిన, జీళుఱ యయధ ద్ఴఱన 

భమ ము న ఱఱో ఖఱ శక్షమజీళుఱ నిత్నయనిన ళఽద్ిద  యుశత ెంద్ ి. భుకాెంగస నుసర ెంతీమెంగస 
ఱనెంచ ే ళనయుఱతో ళాళససమెం చేముటఔు అధిఔ నుసర ధయనాత్న ఇశత , హానిఔయ యససమనిఔ 

ఎయుళుఱు, ుయుఖు భెంద్ఱ రసడకసనినయశమమ శత  ళ ద్ా, జీళశెంఫెంధ భమ ము మాెంత్తరఔ 

ద్ధ త్ేఱతో ఎఫ్.ఎ.ఒ.,డఫుె లు.ఴెచ్.ఒ. మ ధి నుసర హత కి ళాళససమెం చేముటఔు అళకసఴెం 

ఔయౌశత ెంద్ి. 

నేలను స్ేంరక్షేంచుట 

నేఱ ై ఱేద్య బూమి  ై  ైయు ళాయధద్యమసధ ఱన ఔడెం ళఱన నేఱన శయాయశిమ , గసయౌ 

భమ ము ళయషు నీటి కోత్నెండ  ఎటుళెంట ి ఆమ ధఔ నవట ెం ఱేఔుెండయ, భటిట ని ఎెంత్ భాత్రెం 

నవట నుర ఔుెండయ శెంయక్ ెం ళచున . 

అవ్స్రేం మేరక  ద్ుకకి ద్ునునట 

ఎఔుుళగస భమ ము ఱోత్ేగస ద్కిు చేముట ళఱన నేఱ కోత్ఔు ఖుమ  కసళడబే కసఔ 

నేఱఱోని శక్షమజీళుఱు , ెనకసఱ ( ఫ్రె మస, నూసనయ ) శెంకా ఫాగస త్గ ానుర త్ేెంద్.ి ఔనఔ నేఱన 

అళశయబైెనెంత్ బేయఔు భాత్రబ ేత్ఔుుళగస ద్కిు చేమళఱెన. 

మిశ్మీ వ్యవ్సాయేం పాట ేంచుట 

ళాళససమెం ఱేద్య ెంటఱ ససఖు భమ ము యనుర వణ యశయెం అనిన యధయఱ 

శహామెం చేశక ెంటు ళఽద్ిధ  అభయాఱా త్నిశమ గస నుసటిెంచళఱెన. 

 



స ేంద్రియ వ్యవ్సాయేంలో మిశ్మీ పేంటలు 

ళ ెంద్ిరమ ళాళససమెంఱో మిఴభీ ెంటఱు , ఱు ఱేద్య ఫషృ ెంటఱు భమ ము అెంత్య 

ెంటఱు త్ని శమ గస ససఖు చేమళఱెన . యయధ ెంట ముఔుఱు బూమిఱోని రేమైవయు 

ఱోత్ేఱ నెండ  రసటికి కసళఱెన నుర వఔ ద్యమసధ ఱన ఖీఴిససత భ. క నిన ెంటఱు ఔయౌహ మిఴభీ 

ెంటఱుగస ససఖు చేళ త  ెంటఱు ఫాగస ెండెతయభ.క నిన ెంటఱు ఔయౌహ రేళ త  ెంట నవట ెం 

ళశత ెంద్ి . కసఫటిట  మలెండె ఱేద్య అెంత్ఔనయన ఎఔుుళ యకసఱ ెంటఱన రసటి అళశమసఱన ఫటిట  
ససఖు చేమళచున . అెంతేగసఔ మిఴభీ భమ ము ఱు ెంటఱన ససఖు చేమడెం ళఱన 

ుయుఖుఱు తయకిడ ని త్గ ాెంచళచున. నేఱన ఆమోఖాెంగస ఉెంచటఱో భమ ము శక్షమజీళుఱు 

శషజ ళహద్ధ ెంగస నిచేమడెంఱో ెంట భామ డ  రభుక నుసత్ర ళఴిశత ెంద్.ి యయధ యకసఱ ెంట 

భామ డ  ద్ధ త్ేఱన నుసర ెంతయఱరసమీగస చయఱా కసఱెం భుెంద్ ే నియణభెంచయయు. ఉద్యషయణఔు 

అమసఱు - ధయనాెం  ైయుె  - అమసఱు. 

పేంట మార్పడష చేయుట 

నేఱన ఆమోఖాెంగస ఉెంచటఱో భమ ము శక్షమజీళుఱు శషజ ళహద్ధ ెంగస నిచేముటఱో 
ెంట భామ డ  రభుక నుసత్ర ళఴిశత ెంద్ి . యయధ యకసఱ ెంట భామ డ  ద్ధ త్ేఱన 

నుసర ెంతయఱరసమీగస చేమళఱెన . అమసఱు - ధయనాెం  ైయుె  అమసఱు , చియుధయనయాఱు - అమసఱు - 

ధయనాెం  ైయుె  భమ ము చియుధయనయాఱు, ధయనాెం  ైయుె  - అమసఱఔు శెంఫెంధిెంచిన చిుమొటట   ైయుె  

ము||. 

వ్యవ్సాయ వ్యర్ాధ లను తిర్పగప వితుయోగపేంచుట 

స ేంద్రియ పద్ారథముల పునరుతతిత  

ళ ెంద్ిరమ ద్యయథభున త్తమ గ  మోతయద్ఱో ఉెంచటఔు గసన నుొ ఱెం ఱేఔ గసీ భెం నెండ  
ఉత్తెైన జీళ ద్యయథభున ునయుత్త్తత  చేళహ త్తమ గ  నుొ ఱెంఱో ఔఱళఱెన. క భమఱు ,  డ , 



భూత్రెం , యశయజనయఱు ళెంటిెంట ిళామసధ ఱు భమ ము  ైయు ళామసధ ఱు ముద్ఱెైనయ నేయుగస నుర ఱెంఱో 
ఔడెం ద్యవమస ఱేద్య ఔెంనుర శట  ద్యవమస త్తమ గ  నేఱఱో ఔఱళఱెన. 

స ేంద్రియ, జీవ్న ఎరువ్ులను ఉపయోగపేంచుట 

1.మల్చేంగ్: ముఔుఱ చటృట  ఉెండే రేయెన ఏరేని ద్యమసద ఱతో ఔయౌహ ఉెంచడయనిన భయౌుెంగ్ 

అ౦టాయు. ఈ ద్ద త్తక ి ఎ౦డ న ఆఔుఱు, య౦ు నుొ టుట , చెరఔు హహ భమీము చినన చినన 

ఖుఱఔ మసలైు బె|| రసటని రసడెతయయు . 

నీట ి ఆద్య-బూమి  ైననన తేభన ఆయమ కసఔుెండయ నిచయమ ెంచడెం ళఱె యయధ ెంటఱఔు 

వేభాయు 30-70 ఱసత్ెం ళయఔు నీయు ఆద్య అళుత్ే౦ద్.ి డ రప్ ద్ద త్తతో ఔయౌహ రసడ న ఎడఱ 

అద్న౦గస 20 ఱసత్౦ నీయు ఆద్య అళుత్ే౦ద్.ి ఔఱుు నిరసయణ శయాయశిమని ఔఱుు ముఔుఱఔు 

ఱన౦చఔు౦డయ చేమడ౦ ళఱె వేభాయు 60-90 ఱసత్౦ ళయఔు మ యక్ శత ెంద్.ి భటిట కోత్ నిరసయణ 

భయౌులటు ళయషు నీట ి ళఱన ఔయౌగై భటిట  కోత్న నిరసమ శత ౦ద్ి. త్ద్యవమస బూససమసనిన 

మ యక్ీశత ౦ద్ి. నేఱ ఉష్రణ ఖీత్ నిమెంత్రణ - ముఔు చటృట  ఉ౦ద్ ే నేఱ ఉష్రణ ఖీత్న 

నిమ౦త్తరశత ౦ద్.ి అధిఔ ద్ిఖుఫడ  భమ ము భ౦చి నయణాత్ ముఔు రలేు ద్ఖాయ రసతయళయణ 

మ ళహథ త్ేఱు ఔఱఖటెం ళఱన ఏుగస  మ గ  ద్ిఖుఫడెఱు (20-60 ఱసత్ెం)  ౦చడబ ేకసఔ భమ ౦త్ 

నయణాత్ నుొ ెంద్ళచు. బూమిఱోని తెఖులైు భమ ము కీిమి కీటకసఱ నిరసయణ నుసయద్యశఔ లటు 

ద్యవయ శయాయశ్రమని ఉయోగ ౦చి బూమిఱోని తెఖులైు భమ ము కీిమి కీటకసద్ఱన 

నిరసమ ెంచళచు. 

2.పచిచర్ోటట   ైరుు  లేక ఎరువ్ులు: జీఱుఖ, ఔటటట జనభు ముద్ఱఖు అధిఔ జీళద్యయధెం ఖఱ 

ముఔుఱన నుొ ఱ౦ఱో  ౦చి, బూమిఱో ఔయౌమద్ననడయనిన చిుమొటట  ఎయుళు రేమడ౦ 

అ౦టాయు. 

నేఱ ఫౌత్తఔ శవఫాళెం, నేఱ ససయ౦ ళఽద్ిద  చె౦ద్త్ే౦ద్.ి నేఱఱో శక్షమజీళుఱ ళఽద్ిద కి, 

త్ద్యవమస ముఔుఱఔు అళశయబైెన నుర వకసఱ ఱబాత్ఔు ఉయోఖడ  ౦టఱ అధిఔ ద్ిఖుఫడ  



ద్ో షద్౦చేశత ౦ద్ి. నీటిని ఎఔుుళ మోజుఱు నిఱవ చేశక నే ససభయధలభున నేఱఔు 

ఆనుసద్ి౦చత్ే౦ద్.ి 

3.కేంపో స్ుట :  

(i.)వానపాముల ఎరువ్ు 

ళ ెంద్ిరమ ళాళససమ ధఽయఔయ: 2012-13 శెంళత్సమసనికి గసన 4000 ఴెకసట యెఱో ఈ 

ళ ెంద్ిరమ ధఽయఔయణ ధకసనిన అభఱు చేమాఱని ఱక్యానిన నిమైదశిెంచయయు.ఈ ద్ఔెం కిెంద్ 

మ జిశట యు కసఫడ న మలైత్ేఱు ెండ ెంచే అనిన యకసఱ ెంటఱఔు ఇఎఅర్ఐ ( ఫ ెంఖులొయు) ద్యవమస 
ఐఎెంఒ ళ ెంద్ిరమ ధఽయఔయణన 100 ఱసత్ెం మసభతీ ై ఏమసటు చేససత యు. ళ ెంద్ిరమ ళాళససమెం  ై
మలైత్ే శిక్షణయ కైెంద్యర ఱ ద్యవమస శిక్షణనిససత యు. క ుఔు ఴెకసట యుఔు ళ ెంద్ిరమ ఉతయద్కసఱ నిమిత్త ెం 

యౄ.3200/- చొున కైటాభెంచయయు. ఇరేగసఔ ఎఆర్ఎస్, అభమసళత్త ఫయో పమ టఱెైజర్ ఱాాఫలె  

త్మామలైన జీళన ఎయుళుఱు ( 100 టననఱ నుౌడర్ నూసయుమఱేవన్స + 5000 య్టయుె  యౌకివడ్ 

నూసయుమఱేవన్స) 100 ఱసత్ెం మసభతీ ై ఎన్.హ.ఎెం.ఎస్.ఎచ్ అెండ్ ఎఫ్ ధఔెం ద్యవమస 
అెంద్జైససత యు. 

స ేంద్రియ వ్యవ్సాయేం ( ఆర్ాా తుక్ ఫార్పమేంగ్ ) పోి తసహ ేంచేేంద్ుకు అమలు చేస్ుత నన పధ్కాల 

వివ్ర్ాలు 

ఆర్ కల య ర ై ధఔెం ద్యవమస అభఱళుత్ేనన రసననుసభుఱ మునిట్ట ్,నయడేప్ ఔెంనుర శట  

మునిట్ట ్, రసననుసభుఱ షాచమీఱ యరసమసఱు. 

ళమ మ ఔెంనుర శట  మూనిటుె  ( 50% మసభతీ) 

భాయాద్యశకసఱు 



ళమీమ ఔెంనుర శట  మూనిట్ట ్ గసీ భ ెంచయభతీక ి ఔటి చొున కైటాభెంు. మసభతీ  

యళమసఱు 

యూతుట్ ధ్ర : రూ.50,000/- ర్ాయితీ రూ.25,000/- 

ఔీ.శెం. యళమసఱు ముత్త ెం 

(యౄ.) 

మసభతీ యఱుళ ( 

యౄ.) 

1 64 కైజీఱ రసననుసభుఱు ( 150 కైజీఱ పహఱెర్ 

బెటీమ మాఱోత  శహా ) 

8,000 4,000 

2 ఔెంనుర శట  ఖుెంత్ఱు (4) 14,000 7,000 

3 ళ మీ కసు ల డ్ ( ై ఔుఔు ర ద్యు , తయటాఔు, 

ఖడ ి  రసడళచు) 

28,000 14,000 

 50,000 25,000 

 

వ్ర్మమ కేంపో స్ుట  గత కొలతలు: (4 గుేంతలు - 600 చ.అడుగులు) 

నుొ డళు - 50 అడెఖుఱు , ర డఱు- 3 అడెఖుఱు , ఱోత్ే - 1 అడెఖు = ముత్త ెం నయఱుఖు 

ఖుెంత్ఱు త్మాయుచేమాయౌ. 

ల డెి  క ఱత్ 1100 చద్యు అడెఖుఱు.(నుొ .54' * ర .21'), రసననుసభుఱన భుకాెంగస ఖత్ 

శెంళత్సమసఱఱో ళమ మ షాచమ ఱు న ఱక యౌన మలైత్ేఱ నెండ  క నగోఱు చేమడయనికి ముద్ట ి

నుసర ద్యనాత్ ఇరసవయౌ. రసనభుఱన శెంయక్ ెంచకోళడెంఱో, ళమ మ ఔెంనుర శట  త్మామీఱో 
అధికసయుఱ శచనఱు నుసటిశత  మలైత్ేఱు బేఱెైన ళ ెంద్ిరమ ళమ మ ఎయుళు త్మాయు చేశకోరసయౌ. 



ళమ మ మూనిటుె  నిమ మెంచిన మలైత్ేఱు త్భ నూర టోన మూనిటోత  శహా తీభెంచి ెంహెంచయయౌ. ళమ మ 

ఔెంనుర శట  త్మామీకి శఖెం ఔుయున ళాయధ ద్యమసథ ఱన భాత్రబ ేరసడయయౌ.  

వ్ర్పమహ్యచర్పలు (75% స్బసడ)ీ 

రత్త 10 గసీ భ ెంచయమతీఱఔు ఔటి చొున ళమీమ షాచయమీ కైటాభెంచయయు .  భుెంద్గస 
మలైత్ే  యు ఔఱెఔటయు ద్యవమస అనభత్త నుొ ెంద్యయౌ . 

(i) ర్ాయితీ వివ్ర్ాలు 

మూనిట్ ధయ : 1,00,000/-(శత ుఱెంగస )మసభతీ యౄ . 75,000/-  రసననుసభుఱ నురర డెక్షన్ 

ఔు ఖుెంత్ క ఱత్ఱు : ముత్త ెం 5 ఖుెంత్ఱు ( ఔుఔుటి నుొ డళు - 50 అడెఖుఱు , ర డఱు - 3 

అడెఖుఱు , ఱోత్ే - 1 అడెఖు ) ళమీమ ఫ డెి ఱ ముత్త ెం ర ైఱసఱాెం : 750 చద్యు అడెఖుఱు ల డెి  

ర ైఱసఱాెం ( ఔు ల డెి  ) : 1500 చద్యు అడెఖుఱు ( 54'*27') మలైత్ే భుెంద్గస యౄ.25,000/- 

ఱతో మూనిట్ నిమసమణెం ముద్ఱు టాట యౌ .  రసనభుఱన నిఱవ ఉెంచ ేఖద్ి ఔట ినిమ మెంచయయౌ .  

షాచయమీ నురర డెక్షన్ కలనుసళహట : 500 కిఱోఱ రసననుసభుఱు ళమీమ ఔెంనుర శట  ఉత్త్తత  అెంచనయ : 15 - 

20 టననఱు మసమతీని 3 యడత్ఱుగస చెయెౌససత యు . భుెంద్గస మలైత్ే యౄ.25,000/- ఱఔు శమ డయ 
నిమసమణయనిన ూమ తచేళహ, జలడ ఎ శమ టప ై చేళహన త్మసవత్ ముద్టి యడత్ శనృసడీ యౄ.25,000/- 

యడెద్ఱ చేససత యు. ల డ్ ఔటట డెం ూమ త చేససఔ యౄ.25,000/- యడెద్ఱ చేససత యు .  చిళమ  
యౄ.25,000/- ముత్త ెం ళమీమ షాచయమీ నిమసమణెం , నిఱవ ఉెంచే ఖద్ి నిమసమణెం ూయతభ , మూనిట్ 

ద్యవమస రసననుసభుఱ ఉత్త్త నుసర యెంనెంచినుడె యడెద్ఱ చేససత యు. నయడెప్ ద్ధ త్త ఔెంనుర స్ట  
త్మామ.ీ షాచయమ ీ నురర డెక్షన్ కలనుసళహట : 500 కిఱోఱ రసననుసభుఱు ళమీమ ఔెంనుర శట  ఉత్త్తత  
అెంచనయ : 15 - 20 టననఱు మసమతీని 3 యడత్ఱుగస చెయెౌససత యు . 

 

 



(ii. )నాడెప్ పద్ధతి కేంపో స్టట  తయార్మ 

10 4 3 అడెఖుఱ క ఱత్ఱతో ఇటుఔుఱు ళహబెెంటు ఉయోగ ెంచి ఔ తొటటట  నిమ మ౦చయయౌ. 

గోడఱు ఔటేట టుడె 12.5 10 ళ ెం.మీ. కాయఱు ఉెండయయౌ . యళుఱ భూతయర ఱ ఱేద్య ఫయోగసాస్ 

శెమీీన తొటటట  అడెఖు ఫాఖెం  ై భమ ము గోడఱ  ై చఱాె యౌ. 15 ళ ెం.మీ. ళయఔు ళాళససమ 

ళాయథద్యమసధ ఱు ఎెండె, చిు ఖడ ి  ళెంటి రసటితో ని౦నుసయౌ. 4 కిఱోఱ ఆళు  డన 125 యౌటయె 

నీటిఱో ఔయౌహ ఈ శెమీన ఈ నుొ య ై చఱాె యౌ. 50 - 60 కిఱోఱ బెత్త ట ిభటిట ని ఱుచగస యచయయౌ. ఈ 

మలెండె నుొ యఱు ఔ మూనిట్ గస మ ఖణ ెంచళచు. ఈయధ౦గస నుొ యయౌన టాా౦ఔు  ై 50 ళ ెం.మీ. 

ఎత్ేత  ళయఔు యచయయౌ. 400-500 కిఱోఱ ళటిట  డ, నియు ఔయౌహ ఈ నుొ యఱ  ై 5-5.75 ళ ెం.మీ. 

భెంద్ెంతో అయౌకి ఖటిట గస గసయౌ త్ఖఱఔుెండయ భూమాయౌ. 15-20 మోజుఱ ళాళధిఱో రేళహన ళామసధ ఱు 

తోటిట త ే20-25 ళ ెం.మీ. కీిెంద్ఔు ఔుీ భుా తయభ. ఈ కాయన భయఱ త్మ గ న చెత్త  ద్యమసథ ఱని నిెంహ , 
తోటిట  ైన 45 ళ ెం.మీ. ళయఔు భటీట  భమ ము  డ మిశరభభుతో ఖటిట గస అఱకోభునిరసవభ 

తేభటమ డేటటుె - తొటటట   ై ఫాఖెంఱో అశయబైెనుడె నీయు చఱుె త్ ఉెండయయౌ. తేభ నిఱటానికి 

తొటటట   ై నుొ య మీద్ త్డ  గోన శెంచఱన యచయయౌ. ఈయధెంగస చేళహనచ  ో నణాబెైన ఔెంనుర శట  3-4 

న ఱఱోె  త్మాయళుత్ేెంద్.ి ద్ీనిని ఫమటఔు తీళహ ఔమోజు ఎ౦డఱొ అయనిచిు- జఱెె డటిట  ఆనుొ డ  
(ఱేద్య) ఔెంనుర శట న రసడెక నళచు. 

(iii.) బయోడెైనమిక్ కేంపో స్ుట   

చిు భమ ము ఎ౦డె ఖడ ి ని ఉయోగ ౦చి 8-12 రసమసఱఱో ఫయోడెైనమిక్ ఔెంనుర శట న 

త్మాయు చేమళచు. 20 ళ ెం.మీ. ఎెండె ఖడ ి ని 5-2.5 మీ. నేఱ  ై యచి ద్యని ై 20 ళ ెం.మీ. 

చిు ఖడ ి ని యచయయౌ. ఈ యధెంగస ఎెండె చిు ఖడ ి  నుొ యఱన 1.50 ళ ెం.మీ. ఎత్ేత  ళయఔు 

రేమాయౌ. 5 ఱోతెైన యెంధయర ఱు ఖడ ి  ఔుఎ ఔు ఫాగసన చేళహ నృ.డ .502-506 హరమైవనెన 

కోుఔుటి 1 గసీ . 5 యెంధయర ఱోె  రేమాయౌ. 10 మి.య్. నృ.డ .507న 1 య్. నీటిఱో 10 ని. ఔయౌహ శఖెం 

మోతయద్న ఔుఎ  ైన ఔ యెంద్రెం చేళహ అ౦ద్ఱో నుర మాయౌ. మిఖతయ శఖెం ఔు చటృట  



ఖడ మాయు ద్ిఴఱో చఱాె యౌ. మోజూ  ైన నీయు చఱాె యౌ. (iv.)కౌ పాట్ ిట్ కేంపో స్ుట  తయార్ప. 
1.5*1.5*1 అడెఖుఱ ఖుెంటన ఇటుఔఱతో త్మాయుచేమాయౌ. 60 కిఱోఱ ఆళు  డన 

తీశక ని ఫాగస ఔఱనుసయౌ. కోడ ఖుీ డె  ెంఔుఱు, మసక్ నుౌడర్ ఱేఔ ఫల న్ భఱే  డ  ై చయెౌ ఫాగస 
ఔఱనుసయౌ. త్యురసత్ 250 గసీ భుఱ ఫ ఱెెంన 2 యౌటయె నీటిఱో ఔయౌహ ఆ ద్యర ళణయనిన  డప  ైచఱాె యౌ.   ై
అటాె  చేళహన  డ మిఴభీానినఆ ఖుెంటఱోరేళహ 4-5 య్టయె నీటిని చయెౌ 10 - 15 నిమిష్సఱు ఫాగస 
ఔఱనుసయౌ. ద్ీని ై 2 అెంఖుయాఱ యెంద్యర ఱు 5 చేళహ నృ.డ . 502 - 506 నూసయుమఱవన్ న ళద్ఱాయౌ నృ.డ . 
507 న ఔ య్టయు నీటికి 15 నిమిష్సఱు ఔయౌహ య౦ద్రెం ై చఱాె యౌ. తేభన నిఱుుటఔు యెంద్రెం  ై
గోన శెంచిని యచి, న ఱఔు మలెండెససయుె  ఆ మిఴభీానిన ఔఱనుసయౌ. ఇటాె  చేళహన మిఴభీానిన 60-70 

మోజుఱఱో ౩౦ కిఱోఱ ఎస్-9 నుొ డ  ఱేఔ కౌ నుసట్ హట్ ఔెంనుర శట గస భాయుత్ేెంద్.ి 

(v.)ది్వ్ రూప స ేంద్రియ ఎరువ్ులు 

ళఽక్ష శెంఫెంధ ళామసధ ఱెైనటుళెంట:ి చిుమొటట  ముఔుఱు-ఔటేట జనభు, జీఱుఖ, 

ళ ళీనిమా, భమ ము యయధ ు జాత్తక ి చెెంద్ిన ముఔుఱు. పచిచర్ొటట  చెటు  ఆకులు - రే 

ఆఔుఱు, కసనఖ ఆఔుఱు, శఫాఫుల్ ఆఔుఱు, భమ ము మ శయ నుసర ెంతయఱఱో ఱబాభభయా 
ఓవద్ ముఔుఱ ఆఔుఱు. లేత కాేండేం - ఱానేటెనయ, జిఱేె డె భమ ము మ శయ నుసర ెంతయఱఱో ద్ొ మ కై 

ఱేత్ ముఔుఱ కసెండభుఱు.  

వాడే విధాన౦ 

ద్రళయౄ ళ ెంద్ిరమ ఎయుళున  ైయు  ై రసడడయనికి భు౦ద్ ఔ ఫాఖ౦ ళ ెంద్ిరమ 

ఎయుళున 10ఫాగసఱ నీటితో ఔయౌహ రసడెక నళచున. 

పియోజనములు 

ఇద్ి  ైయుె   ై ఴకితనిచేు ఫఱళయదఔ౦గస భమ ము  ైయె  యుఖుద్ఱన నురర త్సఴిెంచ ే  రయఔెంగస 
ని చేశత ౦ద్.ి ళఽక్ష శెంఫెంధిత్ ద్రళ యౄ ళ ెంద్ిరమ ఎయుళున త్మాయు చేమడ౦ఱో రే, 
జిఱేె డె ముద్ఱఖు ముఔుఱ భూఱ ద్యయదభుఱన రసడ నటెముత ే ుయుఖుఱు, తెఖులైున 



నిరసమ ెంచే జీళయససమన భ౦ద్గస నిచేశత ౦ద్.ి ముఔుఱఔు అళశయబైెన భుకా నుర వకసఱ 

ఱబాత్న  ౦చత్ే౦ద్.ి 

4.జీవ్న ఎరువ్ులు 

(i.)ర్ ైజోబయేం 

ర్ ైజోబయేం కలచరు 

ఔ౦ద్ి,  శయ, మినభు, ఴనఖ ళ౦టి ు జాత్త  ైయెఔు, రేయుఴనఖ, సర మానౄన్ ళెంట ి

నన  గ ెంజఱ  ైయెఔు, హయెౌ శయ, ఉఱళ, ఫ మ సమ్ ళ౦టి యగసీ శు  ైయెఔు మలైజోనృమ౦ ఔఱుయు 

ళ౦ట ి జీళన ఎయుళుఱన ఉయోగ ౦చయయౌ. ఇయ 20-80 కిఱోఱ ళయఔు నత్రజనిని ఎఔమసనికి 

ళహథ మీఔమ ెంచఖఱళు. ద్ీని రఫాళెం ళఱన ఎఔమసనికి 20-30 ఱసత్౦ ద్ిఖుఫడ   యుఖుత్ే౦ద్.ి 16-32 

కిఱోఱ ళయఔు బూమిఱో నత్రజని నిఱుళ ళు౦డ  త్యురసత్త  ైయెఔు ఉయోఖడెత్ేెంద్.ి 

మలైజోనృమ౦ రసడఔెం ళఱన రేయుె  ఫాగస అనళఽధ ి చెెంద్,ి యశత మ ౦చి రసటి ై అమోఖాఔయబెైశ 

ఫుడ  ఱు ఏయడతయభ. ఈ ఫుడ  ఱఱో ఖఱ మలైజోనృమ౦ ఫాకిటిమ మా శక్షమజీయ గసయౌఱో ఖఱ 

నత్రజనిని ళహథ మ ఔమ ెంచి ముఔుఔు అెంద్ిససత భ. రేమైవయు  ైయెఔు రేమైవయు మలైజోనృమ౦ ఔఱుయెన 

రసడయయౌ321wq. 

 (ii.)అజోస ైర్పలు ేం 

ఈ శక్షమజీళుఱు ముఔుఱ ై ూమలతగస ఆధయయడఔుెండయ రేలు మీద్ ( శషజ 

శక్షమజీళుఱుగస) జీయససథ భ. ఇయ గసయౌఱొ ఖఱ నత్రజనిని ళహథ మీఔమ ౦చి ముఔుఔు నత్రజనిని 

అెంద్ిససత భ. ఎఔమసనికి శభాయు 8-16 కిఱోఱు నత్రజనిని ళహథ మీఔమ ససత భ. ద్ీనిని 

ళమ ,చెరఔు,రత్తత ,చియుధయనయఔటఱునెృ ముఔుజొనన భమ ము ఇత్య యగసీ ససఱఔు ఉయోగ ససత యు. 

 

 

 

 



(iii.)అజటోఫాఔటర్ 

శవత్ెంత్రెంగస నేఱఱో నిళళహశత , గసయౌన౦డ  నత్రజనిని ఖీఴి౦చి ళహథ మీఔమ ౦చే జీళుఱఱో ఇయ 

భుకఔటబెైనయ. భన ద్ేఴెంఱో యటిని ుజాత్త  ైయెఔు చెఱద్ినయగసఔ మిగ యౌన  ైయుఱనినటిక ి

ళహనూసయశ చేశత నయనయు. ఇయ ఎఔమసనికి శభాయుగస 8-16 కిఱోఱ నత్రజనిని అ౦ద్ిససత భ. 

(iv.)నూసళ ట్ ససఱుాఫఱెైజిెంగ్ ఫాకీటమ మా 
 (v.)నీయౌ ఆఔు చు నయచ 

ఇద్ి ళమ   ైయుఔు ఉయోగ ెంచయయౌసన రతేాఔ జీళన ఎయుళు. ద్ీని రసడఔ౦ ళఱన ఎఔమసఔు 

8-12 కీఱోఱ నత్రజనిని  ైయుఔు అ౦ద్త్ే౦ద్.ి కియణజనా శ౦యోఖకీిమ ద్యవమస ఈ నీయౌఆఔు 

చు నయచ ఴకితని నుొ ౦ద్ ి గసయౌఱో ఖఱ నత్రజనిని ళహథ మీఔమ శత ెంద్ి. ఇయ నత్రజనిని ముఔుఔు 

అ౦ద్ి౦చడబ ే గసఔ యడెద్ఱ చేళహన ఎ౦జలైభుఱు,హామోమనఱు, ఎమినోఆభాె ఱు ముఔుఱ 

 యుఖుద్ఱఔు తోడడతయభ. భన ద్ేఴెంఱో ఎననౄన,నయససట క్,అఱోళహయ భమ ము టోయౌనుర త్తక్స 

జాత్ేఱు ఱబాభౌతయభ. 

తయూరు చేయు విధానేం 

నీయౌ ఆఔుచు నయచ జీళన ఎయుళున మలైత్ేఱు త్భ నుొ ఱెంఱో త్ఔుుళ కయుుతో 
గసీ భససధ భఱో ఱబాబెైన ళనయుఱతో ఈ కీిెంద్ి యద్ెంగస త్మాయు చేశక నళచున. 

తొటటట  పద్దతీ 

2మీ-1మీ-20 ళ ెం||మీ క ఱత్ఱు ఖఱ ఇనమైఔు,ళహబెెంటు ఱేద్య నుసె ళహట క్ లటుె  ఔహశ 

తొటేట న త్మాయు చేశకోరసయౌ. 

(vi.)వేసికులార్ ఆర్పిస్ుిలార్ మ ైకోర్ ైజ 

కలుపు యాజమానయేం 

త్గ న ౦ట భామ డ ,అెంత్య ౦టఱు భమ ము మిఴభీ ౦టఱు రేముట ళఱన 

ఔఱుు మాజభానాెం శభయధళ౦త్భుగస చేమళచున. భనవేఱతో తీభెంచ ఔఱుున 

నుొ ఱెంఱో ఔడెం ద్యవమస నేఱన ససమసనిన శ౦యక్ ెంచ ళచు భమ ము క త్త గస ఔఱుు 

 యుఖుటన నిరసమ ెంచన. 



చీడీడల యాజమానయేం 

ళ ెంద్ిరమ ద్ధ త్తఱో ెంటఱ రసమ గసుయుఖుఱన, తేఖులున ససఖు ద్ధ త్ేఱ ద్యవమస,భమ ము 

జీళనిమెంత్రణ ద్ధ త్ేఱ ద్యవమస అమ ఔటట ళఱెన. 

(I.)సాగు , యాేంతిిక పద్ధతులు 
(i.)పేంట మార్పడష 

నేఱన ఆమోఖాెంగస ఉెంచటఱో భమ ము శక్షమజీళుఱు శషజ ళహద్ధ ెంగస నిచేముటఱో 
ెంట భామ డ  రభుక నుసత్ర ళఴిశత ెంద్.ి యయధ యకసఱ ెంట భామ డ  ద్ధ త్ేఱన నుసర ెంతయఱ 

రసమీగస చేమళఱెన. అమసఱ - ధయనాెం  ైయుె  అమసఱు , చియుధయనయాఱు - అమసఱు - ధయనాెం 

 ైయుె  భమ ము చియుధయనయాఱు, ధయనాెం  ైయుె  - అమసఱఔు శెంఫెంధిెంచిన చిుమోటట   ైయుె  ము||. 

(ii.)ఎర పేంటలు 

ుయుఖుఱు ఖుీ డెన  టట డనికి, త్తనడయనికి ఎఔుుళగస ఇవట డ ే ెంటన భుకా ెంట 

యొఔు చేన ఖటె ైగసని , చేన భద్ాఱో గసని ఎయెంటఱుగస రేమళచు . అఱా రేళహనటెభత ే

ుయుఖుఱు రసటి  ైఖుీ డెె   డతయభ. త్యురసత్ ఎయ ెంటఱన  మ కి రేళహ ఔయౌురేమడమో ఱేద్య 
ుడ ురేమడమో చేమళచు. ఉద్యషయణఔు కసాఫేజి ెంటఱో ఆరసఱు ఎయ ెంటగస రేళహ, 
కసాఫేజి తొఱుచఱద్ెద  ుయుఖున, ఆఔుఱఱుె  ుయుఖున భమ ము తేన  భెంచ ుయుఖున 

నిరసమ ెంచళచున.రత్తత ఱో ఫెంత్త ముఔుఔు ఎయెంటగస రేళహ కసమతొఱుచ ుయుఖున, 

ఔుయగసమాఱఱో ముఔుజొననన ఎయెంటగస రేళహ కసమతొఱుచ ుయుఖుఱన శభయద ళెంత్ెంగస 
నిమెంత్తరెంచళచు. 

(iii.)అేంతరపేంటలు 
ఔెంటతో రేమొఔ ెంటన ఔయౌహ అెంత్మసెంటగస రేమడెం ళఱన యయధ ెంటఱఱో ఖఱ 

ఫషాశవయౄ ఱేద్య జఱేె  యససమనయఱ తెడళఱన అత్తధేమ ెంటన ుయుఖుఱు ఖుమ తెంచడెంఱో 
ఇఫీెంద్ ి డడెం ళఱన ుయుఖుఱ శెంత్త్త జీయెంచడెం త్ఖుా త్ేెంద్ ి. ఉద్యషయణఔు కసాఫేజీని 

టభాట  ో ఱేద్య కసామలట్ ెంటఱతో అెంత్యెంటగస రేళహన డెైభెండ్ భచుఱ ుయుఖున , 



రేయుఴనఖఱో అఱశెంద్ఱన అెంత్మసెంటఱుగస రేమడెం ళఱన ఆఔుతొఱుచ ుయుఖున, 

చేయఔుఱో  శయన అెంత్మసెంటగస రేముటళఱన ఔ ుయుఖున నిమెంత్తరెంచళచున. 

(iv.)వాయధర లేక పురుగు తుర్ోధ్క రకాల సాగు 

జనాయెంగస రసాధ ి ఱేద్య ుయుఖుఱు నిమోధఔ ఴకితఖఱ యకసఱన ఎెంహఔ చేళహ 
ససఖుచేమాయౌ. భుకాెంగస చయఱా ముఔుఱు భులున ళుు ద్ిధ యుచకోళడెం . ుయుఖుఱు 

ఇవట డని యససమనఱన త్మాయు చేశకోళడెం ళఱన ుయుఖుఱ , తెఖులు ఫామీ నెండ  ఔయౌగై 

నష్సట ఱన త్గ ాశత  నిమోద్ిససత భ . అనిన భుకా ెంటఱోె  నుసర ెంతీమ ళాళససమ రసతయళయణెం 

ఔనఖుణెంగస రసాధి నిమోధఔ ుయుఖు నిమోధఔ ళఽద్ిధ  చేమడబెైనద్ ి. 

(II.)జీవ్ తుయేంతిణ 

(i.)వ్ృక్ష స్ేంబేంధరత పురుగు మేంద్ులు 
 (ii.)స్స్యరక్షణలో ది్వ్రూప స ేంద్రియ ఎరువ్ులు 
ుయుఖు శెంహాయఔ భెంద్ఱుగస ఉయోఖడ ే ముఔుఱ ఆఔుఱు , ఱేత్ కసెండెం , ఱేద్య క నిన 

ఫాగసఱన ళ ఔమ ెంచి ముఔుఱుగస కోళహ 200 య్టయుె  ససభయధలెంఖఱ డరభుమఱో ఱేద్య నుసత్రఱో 
ఉెంచయయౌ. ద్ీనికి 30 కైజీఱ యళుఱ  డన ఔయౌహ నీటితో నిెంనుసయౌ .  ఔుయుెంచడెంఱో 
శహామకసమ గస నిచేమడయనికి 5 కైజీఱ భటిట ని ఔఱనుసయౌ . త్యురసత్ జీళఴకిత 502 - 507 

భూఱద్యయథెం ఔ ళ టుట  డరభుమఱో నుర మాయౌ .  డరభుమఱో నుర ళహన ద్యమసథ ఱఔు 7 మోజుఱ ళయఔు 

రత్త మొజూ ఔఱహన 30 మోజుఱఱో శశాయక్షణ ద్యర ళనెంన 10మలటె నీటిని ఔయౌహ ఱుచగస చేళహ ఆఔుఱ 

మీద్ హచికసమీ చేమళచు. ద్రళయౄ ళ ెంద్ిరమ ఎయుళుఱతో త్మాయభన శశాయక్షణ భెంద్న 

హచికసమీ చేళహనభెడఱ చయఱా యకసఱ  ైయెన నవట మ చ ేుయుఖుఱ ఫామ నెండ  యక్ ెంచళచన . 
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